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REZUMAT
În transplantul renal s-au făcut progrese semnifi cative atât în ceea ce priveşte chirurgia transplantului de allogrefă, cât 
şi în ceea ce priveşte terapia imunosupresivă, progrese care au crescut rata de supravieţuire şi au scăzut rata de eşec 
a allogrefei datorată insufi cienţei renale. Rata de supravieţuire a grefei la un an de la transplant a crescut la 90% (1). În 
timp ce apariţia a noi imunosupresive a crescut posibilitatea opţiunilor terapeutice pentru transplantologi şi pentru pa-
cienţi, a devenit importantă evaluarea diferitelor regimuri terapeutice pentru buna funcţionalitate a grefei, dar şi în ceea 
ce priveşte calitatea vieţii pacientului (2). Terapia cu Micofenolat Mofetil este asociată cu reducerea cu 50% a incidenţei 
rejetului acut în primul an post-transplant şi întârzie progresia rejetului cronic (3,4). Deşi benefi ciile Micofenolatului 
Mofetil (MMF) sunt evidente şi susţinute de studii clinice, există însă şi o serie de efecte adverse de care este răspunzător 
micofenolatul mofetil (MMF) (5,6). Între acestea, cele digestive sunt cele mai frecvente – diaree, dureri epigastrice, 
vărsături. Formula de micofenolat sodium (Myfortic) a fost creată pentru a evita aceste neajunsuri; acidul micofenolic se 
eliberează în intestinul subţire, fără metabolizare în stomac.
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ABSTRACT
Signifi cant advances in renal transplant surgical procedures and immunosuppressive therapies have increased survival 
and decreased renal allograft failure rates. Graft survival rates at one year after transplantation currently average over 
90% (1). While the introduction of newer immunosuppressive agents has increased therapeutic options for transplant 
surgeons and their chronic renal disease patients, it is important to evaluate the impact of different regimens on the 
functioning and well-being of transplant recipients (2). Therapy with Mycofenolat Mofetil is associated with a 50% 
reduction in the incidence of acut rejection in the fi rst year post-transplant and delayed the progression of chronic 
rejection (3,4). Though the benefi ts of Mycofenolat Mofetil are evident and backed by clinical studies, there are also a 
number of adverse effects is responsable mycofenolat mofetil (5,6). Among them the most common are gastrointestinal, 
diarrhea, epigastric pain, vomiting. Formula of Myfortic was designed this shortcomings, mycofenolic acid is released in 
the small intestin without metabolism in stomach.
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OBIECTIVE

Studiul a urmărit evoluţia simptomatologiei gas-
tro   intestinale şi calitatea vieţii legată de starea de 
sănătate (Health related Quality of Life – HRQL) la 

pacienţii convertiţi de pe tratamentul cu Micofenolat 
Mofetil (MMF) pe tratamentul cu Myfortic. Severi-
tatea simptomatologiei este măsurată prin Scala de 
evaluare a aparatului gastrointestinal (GSRS); cali-
tatea vieţii (HRQL) este determinată prin inter me-
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diul unui Index de calitate a vieţii prin funcţia gas-
tro  intestinală (Gastointestinal Quality of Life Index 
– GIQLI).

Obiectivele secundare au urmărit identifi carea şi 
impactul simptomelor gastrointestinale induse de 
me  dicamentul imunosupresor, evaluate pe baza 
per    cepţiei pacientului în privinţa severităţii simpto-
melor şi a calităţii vieţii, utilizând un Index psiho-
logic al stării generale de bine (Psyhological Ge ne-
ral Well-Being Index – PGWBI).

PACIENŢI ŞI METODE

Studiu deschis, multicentric, prospectiv, obser-
va ţional, non-intervenţional, post-marketing, reali-
zat pe un număr de 44 de pacienţi cu transplant re-
nal care sunt pe terapie imunosupresivă, incluzând 
Micofenolat Mofetil (MMF). Pacienţii au fost eva-
luaţi la vizita 1 (V1) şi apoi din nou la 14 săptămâni, 
la vizita 2 (V2).

REZULTATE

La fi nalul studiului, majoritatea pacienţilor ră-
maşi pe tratament imunosupresor cu Micofenolat 
Mofetil (MMF) au declarat că simptomatologia lor 
gastrointestinală a rămas la fel (la fel – 87,5% vs 
mai bine – 12,5%, p < 0,0001), în timp ce majoritatea 
pacienţilor convertiţi pe Myfortic au declarat că 
simpto  matologia lor gastrointestinală s-a îmbunătă-
ţit (la fel – 12,5% vs mai bine – 87,5%, p = 0,003), 
de cele mai multe ori aceştia apreciind că după cele 
14 săptămâni de tratament această simptomatologie 
este într-o mare proporţie mai bună decât cea de la 
baseline (puţin mai bine – 14,3% vs întrucâtva mai 
bine – 7,1% vs moderat mai bine – 0% vs într-o 

mică proporţie mai bine – 14,3% vs într-o mare 
pro   porţie mai bine – 57,1% vs într-o foarte mare 
pro   porţie mai bine – 7,1%, p = 0,014).

La fi nalul studiului, la majoritatea pacienţilor 
ră maşi pe tratament imunosupresor cu Micofenolat 
mofetil (MMF) nu s-au consemnat modifi cări ale 
calităţii vieţii (la fel – 83,3% vs mai bine –16,7%, 
p = 0,001), în timp ce la majoritatea pacienţilor 
con  vertiţi pe Myfortic s-a consemnat o îmbunătăţire 
a calităţii vieţii (la fel – 18,8% vs mai bine – 81,3%, 
p = 0,012), de cele mai multe ori aceştia apreciind 
că după cele 14 săptămâni de tratament calitatea 
vieţii lor este într-o mare proporţie mai bună decât 
cea de la baseline (puţin mai bine – 15,4% vs în-
trucâtva mai bine – 0% vs moderat mai bine – 0% 
vs într-o mică proporţie mai bine – 7,75% vs într-o 
pro porţie mai bine – 69,2% într-o foarte mare pro-
porţie mai bine – 7,7%, p = 0,008).

CONCLUZII 

Dacă, în general, efectele adverse ale Mico fe no-
latului Mofetil sunt îndepărtate prin reducerea dozei 
de acid micofenolic, care duce fi e la între ruperea 
tem porară a tratamentului, fi e la discon ti nuităţi ale 
tratamentului şi care are drept consecinţă alterarea 
tolerabilităţii asociate cu rezultate clinice slabe 
(7,8), formula de micofenolat sodium cu pro tecţie 
enterică (EC-MPS, Myfortic) reduce semni fi cativ 
statistic reacţiile adverse gastrointestinale legate de 
tratamentul cu acid micofenolic şi se îm bunătăţeşte 
calitatea vieţii pacientului.

Numărul publicaţiilor care urmăreşte acest as-
pect al calităţii vieţii a crescut foarte rapid în ultimii 
ani, iar măsurarea calităţii vieţii legată de starea de 

FIGURA 1. Media scorurilor 
totale şi ale subscalelor GSRS 
la pacienţii convertiţi de pe MMF 
pe Myfortic
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sănătate (HRQL) merge mai departe de endpointu-
rile tradiţionale de morbiditate şi morta litate şi 
aduce în lumină impactul pe care îl are boala în 
viaţa de zi cu zi a pacientului.

FIGURA 2. Media scorurilor 
totale şi ale scalelor GIQLI la 
pacienţii convertiţi de pe MMF 
pe Myfortic

Odată cu creşterea opţiunilor terapeutice apărute 
în aria transplantului, este fezabil şi de dorit medical 
a se urmări tratamentul şi din acest punct de vedere, 
al calităţii vieţii (9).
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